
 
 

   
 

 

     

  
 

 

        

           

 
 

       

        

             

          

         

          

          

   

      

          

  

    

     

    

     

 
 

       

        

             

              

         

          

             

   

      

          

  

     

       

    

     

 
  

      

    

ERAKUNDE HORNITZAILEENTZAKO. AUTOLIKIDAZIOA. F.A-0013 V.1 II. ERANSKINA
 

IFK / IFZ SOZIETATEAREN IZENA 

HORNIDURA-SISTEMA: 

APROBETXAMENDUAREN DATUAK 

Badu emakidarik? BAI EZ Espediente-zk.: 

Emakidarik edukiz gero, esleitutako bolumena (m3/urte) Aprobetxamenduko hargune kopurua 

HARGUNEAREN DATUAK 

Hargune-zk.: Hargunearen izena (baldin badu) 

Hargune-mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa) 

Hargunearen kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik (UZNMH)? BAI EZ 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu mota (kontagailua, emari-neurgailua...) 

UZNMHren marka UZNMHren modeloa UZNMHren serie zenbakia 

UZNMHren kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

UZNMHren helbidea 

L.H. Udalerria Herria 

UZNMHren totalizatzailearen irakurketa ekitaldiaren hasieran (m3) UZNMHren totalizatzailearen irakurketa ekitaldiaren amaieran (m3) 

Zenbatespen objektiboa aplikatuz gero 

Zenbatespen objektiboa ematen duen ebazpenaren data I. eranskinean estimatutako bolumena (m3/urte) 

Estimatutako bolumenak aplikatuz gero Erantsi adierazitako bolumena justifikatzeko memoria 

Estimatutako bolumena (m3/urte) 

Hargunetik hartutako bolumena (m3/urte) 

HARGUNEAREN DATUAK 

Hargune-zk.: Hargunearen izena (baldin badu) 

Hargune-mota (lur gaineko urak, iturria, putzua, zundaketa) 

Hargunearen kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

Ba al du hartutako ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologaturik (UZNMH)? BAI EZ 

Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu mota (kontagailua, emari-neurgailua...) 

UZNMHren marka UZNMHren modeloa UZNMHren serie zenbakia 

UZNMHren kokapen geografikoa (UTM koordenatuak, ETRS89 koordenatu-sistema): UTM X UTM Y 

UZNMHren helbidea 

L.H. Udalerria Herria 

UZNMHren totalizatzailearen irakurketa ekitaldiaren hasieran (m3) UZNMHren totalizatzailearen irakurketa ekitaldiaren amaieran (m3) 

Zenbatespen objektiboa aplikatuz gero 

Zenbatespen objektiboa ematen duen ebazpenaren data I. eranskinean estimatutako bolumena (m3/urte) 

Estimatutako bolumenak aplikatuz gero Erantsi adierazitako bolumena justifikatzeko memoria 

Estimatutako bolumena (m3/urte) 

Hargunetik hartutako bolumena (m3/urte) 

ERANTSITAKO EGIAZTAGIRIAK 

Adierazitako bolumena justifikatzeko memoria Bestelako dokumentazioa 

DATA SINADURA 


	IFK  IFZ: 
	SOZIETATERAEN IZENA: 
	HORNIDURASISTEMA: 
	Badu emakidarik BAI: Off
	Badu emakidarik EZ: Off
	Espedientezk: 
	Emakidarik edukiz gero esleitutako bolumena m3urte: 
	Aprobetxamenduko hargune kopurua: 
	Hargunezk: 
	Hargunearen izena baldin badu: 
	Hargunemota lur gaineko urak iturria putzua zundaketa: 
	UTM X: 
	UTM Y: 
	Ba al du neurtzeko mekanismoa BAI: Off
	Ba al du neurtzeko mekanismoa EZ: Off
	Ura zuzenean neurtzeko mekanismo homologatu mota kontagailua emarineurgailua: 
	UZNMHren marka: 
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	UTM X_2: 
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